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ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie 

Gminy Blizanów”. 

Gmina Blizanów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych na 

„Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Blizanów”  oraz działając na 

podstawie art. 284 ustawy Pzp, informuję, iż w dniu 30.01.2023r. w związku z otrzymanym poniżej 

zapytaniem, przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Zad. 2 Dojutrów; Kosztorys w dziale „studzienki ściekowe” podaje w pozycji 8.d4, że do 

wykonania jest 60m przecisków pod drogą. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację o rozwiązania 

projektowe tychże przecisków? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja przepustów 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru wyłonionemu w drodze 

przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy.  

Pytanie nr 2 

Dotyczy Zad. 2 Dojutrów; Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej zawierającej 

rozwiązania projektowe wykonania przebudowy rurociągów odwodnienia 65m wraz z dwoma 

studniami i wylotem prefabrykowanym? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja przepustów 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru wyłonionemu w drodze 

przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy.  

Pytanie nr 3 



 

 

 

Dotyczy zad. 3 Janków Trzeci; Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania projektowe 

wykonania remontu przepustów. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja przepustów 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru wyłonionemu w drodze 

przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy.  

Pytanie nr 4 

Dotyczy zad. 5 m. Piotrów; zad. 8 m. Zagorzyn; zad. 9 m. Żegocin - Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o rozwiązania projektowe wykonania remontu odwodnienia drogi, które to odwodnienie 

ujęte jest w kosztorysie. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja przepustów 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru wyłonionemu w drodze 

przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy.  

 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania i odpowiedzi oraz załączniki stanowią integralną część 

SWZ. 
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